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Hazánkban a táncművészet státusza igen fon-
tos változásokon ment keresztül az utóbbi évek-
ben. Noha a tánc egyetemi képzése nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezik, korábban sokkal kevésbé volt 
meg annak strukturális-fizikai háttere. Az oktatás 
az Andrássy úti épületből, illetve a Kazinczy utcá-
ból az új campus létrejöttével Zuglóba helyeződött 
át, így megszületett egy olyan táncközpont, amely 
méltó módon képes helyet biztosítani e művészi for-
ma kiteljesedéséhez. Noha az egyetem több egysé-
ge 2002-ben az új épületben kezdte meg működését, 
a táncpedagógusok képzése még a 2010-es években 
is a Kazinczy utcai épületben zajlott, amelynek álla-
ga rendkívül leromlott és méltatlan körülményeket 
nyújtott az egyre nagyobb létszámú hallgatóságnak 
és oktatóiknak. Szükség volt tehát egy olyan fizi-
kai közegre, amely ezen az állapoton javítani tud, 
ugyanakkor helyileg is közelebb viszi az oktatást a 
zuglói campushoz. Ehhez jó alapot biztosított az az 
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‹ Az új épületszárny fehér 
kubus-struktúrája.
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épület, amely az egyetem melletti telken állt. A 60-as 
években készült architektúra eredetileg a KISZ-hez 
tartozó oktatási funkciót látott el, de megörökölt tér-
szervezése nem volt alkalmas az új funkció betöltésé-
re, hiába, hogy szintén diákoknak szánták. Emellett a 
részleges műemléki védettség is kihívásokat jelentett 
a tervezők számára. A 2015-ben elinduló folyamat 
keretében a Magyar Táncművészeti Egyetem meg-
rendelőként bízta meg a Studio IN-EX Kft.-t ezen 
architektúra átformálására, korszerűsítésére, és az 
egyetemhez tartozó sajátos terek kiépítésére. A mun-
ka eredményeként a 2018-ban átadott új épületrész-
ben megkezdődhetett a képzés, amely által a teljes 
egyetemi struktúra „otthonává” a zuglói campus vált.
A részleges műemléki védelem értelmében 
nem volt lehetséges egy teljesen új épületegyüt-
tes kivitelezése, hanem a már létező szerkeze-
tet kellett az igényeknek megfelelően átértelmez-
ni. Mivel kertvárosi környezetről beszélünk, az 
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» A hat balett-terem a minőségi 
oktatás alapjait biztosítja.

Natúr és fehér felületek 
határozzák meg az enteriőrt.
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új architektúra – új épületrészek – léptékének illesz-
kednie kellett mind a meglévő részekhez, mind pedig 
a környező házak által létrehozott városi szövethez. 
Új és régi, összesen két nagyobb tömbből álló épület-
együttes született, az egységek folyosóval kapcsolódnak 
egymáshoz, közvetlen átjárást biztosítva az egyes épület-
részek között. Tömegképzését erőteljesen meghatároz-
za az eredeti épület, így a visszafogott kubusos geometria 
válik uralkodóvá, ezt erősíti a homlokzat világos-homo-
gén színvilága is. Az architektúra ritmikáját az erőtel-
jes horizontális tagolódás teremti meg, ez folytatódik 
a nyílászárók elhelyezésével az új épületszárnyon is. 
A megrendelő speciális igényeket fogalmazott meg, ame-
lyek szoros kapcsolatban állnak az oktatás sajátossága-
ival, ennek értelmében alapvető igényként jelent meg 6 
balett-terem kialakítása. Nehézséget jelentett, hogy olyan 
speciális helyiségekről beszélünk, amelyek kötött mére-
tekkel rendelkeznek, és léptékükben eltérnek a régi épü-
letrész térszervezésétől. A meglévő épület vegyes tar-
tószerkezeti adottsága nem tette lehetővé a belső terek 
jelentős átformálását, így funkcionális elkülönítésre volt 
szükség: a régi – felújított – épületrészben működnek 

a tantermek, öltözők, tanszéki termek, az új szárny-
ban a balett-termek. Ritmikájában, illetve a két épület 
közötti átjárhatóság okán a földszinti balett-termeket 
be kellett süllyeszteni, így az épület képessé vált a funk-
ció tökéletes kiszolgálására. Külön érdekesség ezen ter-
mek burkolati megoldása – ez is a műfajból eredő speci-
alitás: a padlóborítás alapozó szerkezetének megfelelő 
rugalmasságot kell biztosítania. És mivel a tánc sok 
esetben megkívánja a zenei aláfestést, így nyilvánva-
ló szempont volt a megfelelő akusztika megteremtése. 
Jól látható módon egy olyan épületegyüttesről beszélünk, 
amely nem csupán az egyetem campusát teszi teljessé, 
hanem olyan funkciókat is beemel, amelyek a minősé-
gi oktatást szolgálják. Ünnep ez a hazai táncművészet-
nek. Megteremtődött az a teljesség, amelynek következ-
tében az egyetem – remélhetőleg hosszú időn keresztül 
– kiváló táncosokat biztosít a szakma számára és a néző-
közönségnek. Építészet és tánc „karöltve” bontakoz-
hatnak ki ebben a kortárs építészeti közegben. Az új 
épületegyüttes az alapítók - Lőrincz György és Meré-
nyi Zsuzsa – után a Lőrincz–Merényi nevet kapta.
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